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دراسة

ّ
الفقر يجلب وجع القلب« :لما المتل سبق العلم»
ّ
ال يجلب الفقر الجوع وقلة الحيلة،
القلب» أيضًا .ما قاله المثل
وإنما «وجع ّ
الشعبي سابقًا أكدته الدراسات العلمية،
وآخرها دراسة أجريت في الجامعة
األميركية في بيروت ،تؤكد العالقة
السببية بين الفقر وأمراض القلب
الوعائية ،حيث أن شرايين الفقير تتعب
قبل شرايين الغني بثماني سنوات
د .حسين اسماعيل *
زهراء بيضون **
واحـ ــد م ــن أص ــل  4لـبـنــانـيــن يعيش
ّ
عند خط الفقر.
ل ـي ـســت ت ـل ــك ال ـن ـت ـي ـجــة اك ـت ـش ــاف ــا فــي
الــدراســة الـتــي أجــراهــا البنك الــدولــي
وإدارة اإلح ـصــاء املــركــزي فــي لبنان،
فالفقر ال يحتاج ،هـنــا ،إلــى إثباتات
ب ــاألرق ــام .الـلـبـنــانـيــون ف ـق ــراء ف ــي كل
ش ـ ـ ـ ــيء ،ب ـ ــا إح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات .ف ـ ــي ل ـق ـمــة
عـيـشـهــم ال ـت ــي بــال ـكــاد يـحـصـلــونـهــا.
لـ ـك ــن ،هـ ــل س ـ ــأل أحـ ــدكـ ــم ع ـم ــا يـمـكــن
ـادي
أن يـجـلـبــه ه ــذا ال ــوض ــع االق ـ ّت ـصـ ّ
الصحة؟ بدقة
ويالت على
املتردي من
ٍ ً
أكثر ،هل سألتهم مثال عن حال القلب
في "عيشة" الفقر؟
س ـت ـجــدون اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذا ال ـســؤال
فــي الــدراســة التي أجــريــت مــؤخـرًا في
الجامعة اللبنانية فــي بـيــروت حول
"شـ ــرايـ ــن الـ ـقـ ـل ــب" (الـ ـب ــاحـ ـث ــة زه ـ ــراء
بيضون واألطباء هاني تميم وجورج
صقر وسوسن عبد الرحيم وحسني
اسماعيل) .فقد أظهرت تلك الدراسة،
التي شملت  500مواطن لبناني بالغ
جرى اختيارهم بطريقة عشوائية من
منطقة بيروت الكبرى في عام ،2015
ّ
أن شرايني قلب اللبناني الفقير تفقد
عـمــرهــا قـبــل حــوالــى ثـمــانــي سـنــوات

مقارنة بحال شرايني اللبناني الغني!
ّ
ه ـكــذا ،يــولــد الـفـقــر االخ ـتــاف مــا بني
ّ
الـلـبـنــانــي "ال ـلــي ع ق ــد حــالــو" واآلخ ــر
ّ
ّ
الصحة هذه ّ
املرة .فرغم أن
الغني في
ّ
ّ
ّ
الطبي أدى إلــى خفض معدل
التقدم
الوفيات من أمــراض القلب الوعائية
بنسبة تصل إلــى حــدود  ،%50إال أن
ه ــذه "الـتـحـسـيـنــات" لــم تشمل جميع
ف ـ ـئـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،إذ ال تـ ـ ـ ــزال نـســب
اإلص ــاب ــة والــوف ـيــات ب ــأم ــراض القلب
ت ـت ـفــاوت تـبـعــا ل ـل ـحــالــة االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية .وقد ثبت هذا "االرتباط"
منذ عشرات السنني في دول ّ
عدة ،على
ٍ
رأسـهــا الــواليــات املـتـحــدة األميركية،
إذ أن الفقير مـعــرض أكـثــر لإلصابة
باألمراض املزمنة ،كأمراض شرايني
القلب والسكري والضعط والسرطان،
واحتمال موته أعلى بكثير مما هو
لدى الغني.
بــال ـعــودة إل ــى ال ــدراس ــة الـتــي صــدرت
نـتــائـجـهــا أخ ـي ـرًا ،ثـمــة م ــا يـشـيــر إلــى
ّ
أن ال ـف ـق ـيــر م ـع ـ ّـرض أي ـض ــا لــإصــابــة

الفقير ّ
معرض
لإلصابة بالسكري أربع
مرات أكثر من الغني

بالضغط والسمنة مرتني أعلى مقارنة
بالغني ،وأربــع مـ ّـرات بالسكري .هذه
الــدراســة أتــت لتثبت نتائج دراســات
ـت
أخـ ــرى أج ــري ــت ف ــي ل ـب ـنــان ق ـبــل وق ـ ٍ
س ــاب ــق ،وأظـ ـه ــرت أن أم ـ ــراض الـقـلــب
تــرتـبــط أيـضــا بــالــوضــع االقـتـصــادي،
ح ـي ــث أن خ ـط ــر اإلصـ ــابـ ــة ب ــأم ــراض
شرايني القلب أعلى عند ذوي الدخل
ُ
املـنـخـفــض .إل ــى ذل ــك ،ت ـضــاف نتائج

ّ
أخـ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا أن األش ـ ـخـ ــاص ذوي
املستوى التعليمي األدنــى (مستوى
أقل من املرحلة التعليمية املتوسطة)
مـعـ ّـرضــون لخطر اإلصــابــة بــأمــراض
شــرايــن القلب أكـثــر بثالثة أضعاف
مـقــارنــة بــاألش ـخــاص ذوي املـسـتــوى
ّ
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي األع ـ ـلـ ــى .وك ــل ـم ــا تـحـ ّـســن
ّ
ال ــوض ــع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ،كــل ـمــا تـحـ ّـسـنــت
صحة هذا القلب ،واملخاطر تنخفض
مع زيادة التعليم.
أم ـ ــا ،م ــا ه ــي األسـ ـب ــاب ال ـت ــي تجعل
ق ـل ــب ال ـف ـق ـي ــر ي ـت ـعــب مـ ـبـ ـكـ ـرًا؟ تـشـيــر
ّ
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك ع ـ ـ ــددًا مــن
ّ
األس ـب ــاب ال ـتــي تـفــســر ه ــذا الـتــدهــور
فــي صـحــة الـقـلــب واألوع ـي ــة الــدمــويــة
ّ
عـنــد ال ـف ـقــراء .ول ـعــل الـنـظــام الـغــذائــي
وعاداته ونمط الحياة مثل التدخني
والسمنة هــي أبــرزهــا ،يـضــاف إليها
تفصيل
الضغوطات املعيشية .وفي
ٍ
لـتـلــك األس ـب ــاب ،أظ ـهــرت ال ــدراس ــة أن
نسبة الـتــدخــن والسمنة أعـلــى لدى
ذوي الدخل املنخفض ،مقارنة بطبقة

الدخل املرتفع.
وإذا م ــا أخ ــذن ــا ب ــاالع ـت ـب ــار م ــا هــو
مـ ـع ــروف ع ــن بـ ـل ــدان مـنـطـقــة ال ـشــرق
ّ
األوس ـ ــط لـجـهــة أن أم ـ ــراض شــرايــن
الـقـلــب ه ــي أك ـثــر شـيــوعــا ل ــدى الفئة
ذات األعـ ـم ــار امل ـت ــوس ـط ــة ،أي الـفـئــة
املنتجة ،يصبح الفرد الفقير املنتمي
إلى الفئة العمرية املتوسطة العاملة
األكثر عرضة ألمراض شرايني القلب.
مـ ــن هـ ـن ــا ،تـ ـتـ ـك ــون نـ ـظ ــري ــة ال ـع ــاق ــة
"امل ـش ـبــوهــة" م ــا ب ــن ال ـف ـقــر وأمـ ــراض
القلب ،بحيث أن األول ّ
يسبب الثاني
والـ ـث ــان ــي ي ــزي ــد م ــن األول .ك ــل ه ــذا
ّ
يــؤكــد أهمية معالجة هــذه األمــراض
مــن خــال تحسني األنظمة الصحية
وت ـطــويــر ال ـع ــاج ــات ال ـفـ ّـعــالــة قليلة
التكلفة ،إضــافــة إل ــى تـعــزيــز حمالت
ال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وأال ت ـب ـقــى
"مناسباتية".
غير أن املشكلة فــي لبنان تكمن في
أن ما يقرب من نصف السكان ليس
لــديـهــم تــأمــن صـ ّـحــي رس ـمــي ،أضــف
إل ــى ذل ــك أن "تـغـطـيــة" وزارة الصحة
العامة ال تشمل في غالب األحيان إال
الرعاية في املستشفيات والعالجات
ب ــاهـ ـظ ــة الـ ـثـ ـم ــن .لـ ـ ـ ــذا ،م ـ ــن الـ ــواجـ ــب
اإلض ــاءة على تجربة وزارة الصحة
الـحــديـثــة بــدعــم املـسـتــوصـفــات الـتــي
تـعـنــى ب ــاألم ــراض املــزم ـنــة كــأمــراض
ش ــراي ــن ال ـق ـلــب وال ـس ـك ــري وارت ـف ــاع
ضـ ـغ ــط ال ـ ـ ـ ــدم ،إال أن مـ ـفـ ـت ــاح ال ـح ــل
للفقراء فــي لبنان يبقى فــي تحقيق
مشروع التغطية الصحية الشاملة.
ُتجدر اإلش ــارة إلــى أن دراســة سابقة
أج ــري ــت فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة في
ب ـيــروت ،أيـضــا ،وأظ ـهــرت أن شرايني
القلب "اللبنانية" تتدهور قبل سبع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـ ـحـ ــال ش ــراي ــن
القلوب األوروبية.
* ط ـب ـي ــب ق ـل ــب وش ـ ــراي ـ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت
** بــاحـثــة فــي كلية الـعـلــوم الصحية في
الجامعة األميركية في بيروت

عيادة

«السيلياك» :مرض حساسية القمح الشائع ...في ّ
السر
السيلياك .ليست رائجة تلك الكلمة بني الئحة األمراض التي تصيبنا،
فإذا ما فتشت عن مرض السيلياك لن تجده منفردًا كمرض ّ
بحد ذاته،
وإنما كـ«فرع» من أمراض الجهاز الهضمي .هذا املرضٍ ،الذي ّ
يعرف
ّ
«السر» ،يقول
طبيًا بحساسية «غلوتني القمح» ،هو مرض شائع في
االختصاصي فــي أم ــراض الجهاز الهضمي والـكـبــد ،الــدكـتــور نديم
جــورج .أما كيف ذلــك؟ يرجع جــورج هذا القول إلى مشكلة «مزمنة»
ّ
تتعلق بتأخر التشخيص ،إذ أنه يمكن اإلصابة به لسنوات طويلة من
دون علم بوجوده.
وفي هذا اإلطار ،يلفت جورج ،استنادًا إلى خبرته الطبية ،إلى أن غالبية
ّ
املصابني بهذا الداء ال يعرفون بأنهم مصابون ،إذ أن هؤالء يظنون بأن
لديهم أوجاعًا في الجهاز الهضمي ال أكثر وال أقل .وهنا ،تكمن أهمية
التشخيص كي يستطيع املريض عالج مرضه.
ّ
قبل الدخول في تفاصيل هذا الشق الذي يسبق العالج ،ال بد من
التطرق ألبسط األمور وهو اإلجابة عن أسئلة الكثيرين عن ماهية
هذا املرضّ .
يعرف األطباء السيلياك بأنه نوع من الحساسية تجاه
«الغلوتني» الذي يوجد في القمح والشعير (وهو الذي يعطي الخبز
والعجينة تماسكها وليونتها والطبيعة املطاطية) ،تصيب األمعاء
ّ
ويسبب التهابًا
الدقيقة ،بسبب عدم قدرتها على هضم تلك املادة،
ّ
املعوية ،بحيث ال تعود شعيرات املعي (الزغب)
وتلفًا في البطانة
ّ
ق ـ ــادرة ع ـلــى ام ـت ـصــاص امل ـك ــون ــات ال ـغــذائ ـيــة األس ــاس ـي ــة للجسم،

كالفيتامينات واملعادن والبروتينات والسكريات.
وتـتـفــاوت األع ــراض مــن شخص إلــى آخ ــر .ففي حــن تـكــون أعــراض
الجهاز الهضمي هي الشائعة عند أكثر املرضى قد يحضر مرضى
آخرون للعالج بسبب أعراض ومظاهر أخرى مثل فقر الدم الحاد أو
ّ
آالم العظام والعضالت بسبب هشاشة العظام أو تأخر النمو ،تحديدًا
لدى األطفال.
لـكــن ،كــل تلك ال ـعــوارض الـتــي تـنــذر بالخطر ال تجعل مــن السيلياك
مرضًا نادرًا ومخيفًا ،إذ من املمكن أن يتعايش املريض مع ما يصيبه
باتباع الحمية الغذائية «املطلوبة» .وهي ليست أي حمية ،وإنما تأتي

ّ
يتحدث جــورج عن هــذه املرحلة،
من بعد التشخيص الدقيق .وهنا،
مشيرًا إلى ّأنها تشمل فحوصًا ّ
خاصة بالدم ،ومنظارًا لإلثني عشري
في املعدة ،مع أخذ «خزعة» من املنطقة املصابة.
عقب هــذه املــرحـلــة ،تـبــدأ مرحلة ال ـعــاج ،املستندة إلــى شـقــن :األول
ّ
املتعلق بــاألدويــة الـتــي يجب على املــريــض أخــذهــا والـثــانــي بالحمية
الـغــذائـيــة الـتــي هــي أس ــاس هـنــا .وتـحــت عـنــوان «الـحـمـيــة» ،يمنع على
مريض السيلياك تناول كل ما يمكن أن يحتوي على مادة الغلوتني،
ومنه الخبز واملعكرونة والـبــرغــل والشعير ومعظم النشويات .هذا
ً
ّ
الغياب لهذه املكونات ،قد ّ
يعوضه املريض بــزيــادة اتكاله مثال على
أنواع أخرى من الطعام منها األرز والذرة والبطاطا واللحم والخضار.
ٍ
ّ
هذه الحمية ،التي يعتبرها البعض بمثابة «القصاص» ،ولكنها األساس
فــي عــاج السيلياك ،وإال فاملخاطر قــادمــة .وهــي مخاطر ال حصر
لها يمكن أن تبدأ بفقر الــدم وترقق العظم وال تنتهي بسوء التغذية
وتأخر النمو وزيادة احتمال اإلصابة بسرطان األمعاء والسكري .كما
أن لها مخاطر أخــرى منها نقص الفيتامينات واملـعــادن في الجسم
ّ
وتقرح الفم وضعف عملية الهضم واالنهيار العصبي وعــدم القدرة
على امتصاص مــادة الالكتوز .يضاف إلى ذلك املشكالت النسائية
التي يمكن أن ّ
تتعرض لها املرأة في عملية الوالدة وفي موعد الطمث.
ّ
مع ذلك ،تفيد إعــادة التذكير بأن السيلياك ليس مرضًا نــادرًا ،ولكنه
يستوجب العالج ،على األقل مراعاة ما تأكلونه على مائدتكم.

